ЗАТВЕРДЖЕНО

товАриств о з оБмЕжЕною
,,мЕгАвАтт ЕнЕрго ",о#8Ь?;х#ffiШffi
сEPBIсHA компАнIя,,
вiд 01.04.2020 р.

датанабрання чи

договIр

про постачанЕя електричноi енергii спо)Iмвачу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <МЕГДВДТТ
ЕНЕРГО
CEPBICHA КОМПАНIЯ)

(СКОРОЧеНа НаЗва
- ТОВ кМегаватт Енерго>j (далi _ постачалrьник),
що мае статус платника податку на прибуток на загапьних
уý{овах, iu oia на пiдставi лiцензii на
з
постачання електричноi енергii споживачу,
,,дiяльностi
кП
J\ъ 1827 вiд06.О9.20l9 р., в особi директора Башкапенко

право
видан

к.о.,

1.

Загальнi положення

1,1. Цей договiр про постачання електричноi енергii споживачу
(далi - Щоговiр) е
публiчним договором приеднання, якuй,
порядок та умови постачання електричноi
"aruno"nroe
-пiдприемцям та юридичним особам (далrl
онами, з урахув
641,642
я Споживача до
вiдповiдно до
о ринок
ринку електричноi енергii, затверджених
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, вiд 14.03.2018
р. Jф 312 (далi - пггвв1, ,u i однаковими для Bcix
споживачiв.

.Щалi по тексту
разом Сторони.

цього Щоговору Постачальник або Споживач iменуються Сторона, а

2. Предмет Щоговору

2,|, За цим .щоговором Постачальник продае електричну енергiю
Споживачу для
забезпечення потреб електроустановок СпожиЙча,
а
Споживач orrnu"ya Постачальнику
BapTicTb використаноi 1купованоi) електричноi енергii
та здiйснюе iншi платежi згiдно з
умовами цього .Щоговору.
2,2, обов'ЯзковоЮ умовоЮ для постаЧання елекТричноi
енергii СпоживаЧу е HMBHicTb у
нього Укладеного В Установленому порядку з оператором
системи розподiоу доaо"орr про
надання послуг з розподiлу, на пiдставi якого Споживач
набувае .rpuuo отримувати послугу з
розподiлу електричноi енергii.
3.

Умови постачання

3,1. Початком постачання електричноi енергiТ Споживачу е
дата, зазначена в заявiприеднанНi, яка е.Щодатком J\Ъ1 до цього
Щоговору.
3.2. Споживач мае право вiльно змiнювати Постачапrьника вiдповiдно
до tIроцедури,
визначеноi ПРРЕЕ, та умов цього,Щоговору.
3.3. Постачальник за цим ,Щоговором не мае права вимагати вiд
Споживача будь-якоi
iншоi плати за електричну енергiю, що не визначена комерцiйнiй
пропозицiТ, яку обрав
у
Споживач та яка е Додатком Jrlb2 до цього
Щоговору.
4.

Якiсть постачання електрично[ енергii

4.|, Щля забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричноi
енергiТ
споживачу Постачальник зобов'язуеться здiйснювати своечасну закупiвлю електричноi
енергii
в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання
електричноi
енергii Споживачем.
4,2, ПостачаJIъник зобов'язуеться забезпечити комерчiйну якiсть
послуг, якi надаються
споживачу за цим ,щоговором, що передбачае вчасне та повне'iнформування
Споживача про
умови постачання електричноi енергii, цiни на електричну енергiю та BapTicTb послуг,
що
надаються, надання роз'яснень положень aKTiB чинного законодавства,
якими регулюються
вiдносини CTopiH, ведення точних та прозорих
розрахункiв iз Споживачем, а також можливiсть
вирiшення спiрних питань шляхом досудового врегулювання.
4,з, СпоживаЧ мае правО на отримання компенсацii за недотримання показникiв
комерцiйноi якостi надання послуг Постачальником. Постача-пьник зобов'язуеться
надавати
компенсацiю Споживачу за недотримання показникiв комерцiйноi якостi
надання noany.
Постача,пьником у порядку, затвердженому Регуляторо*, о.rубпiкувати
на
своему
офiцiйному
веб-сайтi порядоК надання компенсацiй та rx
розмiри.
5. Щiна, порядок облiку та оплати електричноi енергii

5,1. Споживач розраховуеться з Постачальником за електричну енергiю
за цiнами, що
ня цiни електричноi енергii, згiдно з обраною
датком Д2 до цього Щоговору та пiдписуеться
КЕП) Споживача, онлайн в <Особистому

'

.ua.

5,2, Спосiб визначення цiни (тарифу) електричноi енергii зЕвначаеться
в комерцiйнiй
пропозицii Постачальника.
.Щля одного об'екта споживання (площадки вимiрювання) застосовуеться один
спосiб
визначення цiни електричноi енергii.
5,3, Iнформацiя про дiючу цiну електри ноi енергii мас бути
розмiщена на офiцiйному
веб-сайтi Постача-llьника wwч.megawatt.com.up не пйнiше нiж
zo Днiв дg пъчатку ii
застосування iз зазначенням порядку ii
формування.
5.4. Щiна електричноi енергii мае зазначатися Постачальником
у рахунках про оплату
електричноi енергii за цим.щоговором, Тому числi
}
у разi iT змiни.
У випадках застосування до Споживача лиферЬнцiйованих цiн електричноi енергii
суми,
вказанi в рахунках, вiдображають середню цiну, Ъ6r".п."у на базi
рiзних диференцiйованих
цiн.
5.5. Розрахунковим перiодом за цим
!оговором е календарний мiсяць.
5,6, Розрахунки Споживача за цим Щоговором здiй"".Ьr"." на поточний
рахунок iз
спецiальнИм режимоМ використання (далi спецраiунок).
оплата BapTocTi електричнот енергii зu цr, .щоговором здiйснюеться Споживачем
виключно шпяхом перерахування коштiв на спецрахунок Постачальника.

,i

.

онний пiдпис - удосконалений електронний пiдпис, який створюсгься з
використанням засобу
нного пiдпису i базусгься на квалiфiкованому сертифiкатi вiдкритого ключа.
КвалiфiкованиЙ
таку саму юридичну силу, як i власноручний пiдпис, та мае прьзумпцiю
його вiдповiдностi

Оплата вважаеться здiйсненою пiсля того, як на спецрахунок Постачальника надiйшла
вся сума коштiв, цо пiдлягае сплатi за куповану електричну енергiю вiдповiдно до умов цього
,Щоговору. Спецрахунок ПостачаJIьника зазначаеться у платiжних документах Постачшlьника, у
тому числi у разi його змiни.
5.8. Якцо Споживач не здiйснив оплату за цим ,Щоговором у строки, передбаченi
комерчiйною пропозицiею, Постача-пьник мае право здiйснити заходи з припинення постачання
електричноi енергii Споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ.
У разi порушення Спох<ивачем cTpoKiB оплати за цим ,Щоговором, Постачальник мае
право вимагати сплату пенi.
Пеня нараховуеться за кожен день прострочення оплати.
Споживач сплачуе за вимогою Постачальника пеню у розмiрi, що визначаеться цим
,Щоговором та зазначаеться в комерчiйнiй пропозицiТ, яка е .Щодатком Jф2 до цього,Щоговору.
5.9. Споживач здiйснюе плату за послугу з розподiлу (передачi) електричноi енергii або
або безпосередньо оператору системи. Спосiб оплати за послугу з
Постачальника,
через
розподiлу (перелачi) електричноi енергii зазначаеться в комерцiйнiй пропозицii, яка е додатком
2 до цього,Щоговору.
Споживач може змiнити спосiб оплати через дiючого Постачальника Еа оплату напряму
оператору системи за послугу з розподiлу електричноi енергii шляхом вибору вiдповiдноi
комерцiйноi пропозицii Постачальника.
При укпаденнi цього !оговору Постачальник iнформуе Споживача про можливiсть
оплати послуги з розподiлу напряму оператору системи та надае вiдповiднi роз'яснення.
Постачальник зобов'язаний при виставленнi рахунку за електричну енергiю Споживачу
окремо вказувати плату за послугу з розподiлу електричноI енергii.
5.10. Споживач ма€ право обрати на розрахунковий перiод iншого Постачальника в
установленому ПРРЕЕ порядку, з4 умов, що в нього е укладений договiр про розподiл
(передачу) електричноi енергii з оператором системи та вiдсутне припинення постачання
електричноi енергii внаслiдок наявноi заборгованостi за постачання електричноi енергii перед
дiючим Постачальником.
Пiсля прийнятгя Споживачем комерцiйних пропозицiй Постачальника внесення змiн до
них можливе лише за згодою cTopiH або в порядку, встановленому чинним законодавством.
5.11. Фактичний обсяг поставленоi за цим ,Щоговором електричноi енергii визначаеться
згiдно щомiсячних AKTiB приймання-передачi електричноi енергii мiж Постачальником та
Споживачем, складених в порядку, передбаченому цим .Щоговором. Акти формуються
автоматично в особистому кабiнетi Споживача сайтi Постачальника та повиннi бути пiдписанi
КЕП Споживача та Постачальника. Якщо протягом п'яти днiв з дати формування акту
зауважень по вказаному акту не надiйшло, BiH вважаеться пiдписаним.
5.12. Вiдповiдно до пункту 44 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ кПерехiднi положення> Кодексу,
тимчасово, платники податку на додану BapTicTb (далi - ПДВ), якi здiйснюють постачання (у
тому числi оптове), передачу, розподiл електричноi таlабо тепловоi енергii, постачання вугiлля
та/або продуктiв його збагачення товарних позицii1 2701,2'702,2703 00 00 00, 2704 00 згiдно
УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за
касовим методом.

б.

Права та обов'язки Споживача

6.1. Споживач мае право:

1) обирати спосiб визначення цiни за постачання електричноi енергii на

з.u}начених у комерчiйнiй пропозицii, обранiй Споживачем;
2) отримувати електричну енергiю на умовах, зазначених у цьому Щоговорi;

)д{овах,

3) купувати епектричну енергiю iз забезпеченням рiвня якостi комерчiйних послуг,,
вiдповiдно до вимог дiючих стандартiв якостi надання послуг, затверджених Регулятором, а
також на отримання компенсацii за rrорушення таких вимог, розмiр якоi визначено в
комерцiйнiй пропозицii;

4) безоплатно отримувати всю iнформацiю стосовно його прав та
обов'язкiв, iпформацiю

про цiну' порядок оплати спожитоi елекiричноi енергii, u ,u*o* iншу iнформацiю,
йо
вiдно до чинного законодЕlвства та./або ц"о.Ъ
"u.
До.оuору;
-rnu."o.o
и iнформацiю про обсяги та iншi параметри

6)

звертатися

до

Постачапьника для вирiшення будь-яких питань, пов'язаних з

виконанням цього .Щоговору;
7) вимагати вiд Постачальника пояснень щодо отриманих paxyHKiB
i у випадку незгоди з
порядком розрахункiв або розрахованою сумою вимагати проведення
звiряння ро.р*уr*о""*
даних та/або оскаржувати ix в установленому цим .щого"оро, та чинним законодавством
порядку;

8) проводити звiряння фактичних розрахункiв в установленому пррЕЕ порядку з
пiдписанням вiдповiдного акта;
9) вiльно обирати iншого електропостачЕIльника та розiрвати цей .Щоговiр
у
встановленому цим .щоговором та чинним законодавством порядку;
10) оскаржувати буль-якi несанкцiонованi, неправомiirпi
iншi дii Постачальника, що
порушують права Споживача, та брати
""
скарг
на умовах, визначених
участь у розглядi цих
чинним законодавством та цим .Щоговором;
вiд Постачапьника, понесених у зв'язку з
Постачальником cBoix зобов'язань перед

у та чинного законодавства;
енергii до iншого електропостачальника,
у разi
наявностi договору споживача про надання послуг
розподiлу Ьлектричноi енергii та
ВiДСУТНОСТi ПРИПИНеННЯ ПОСТачання електричноi енергii внаЪлiдок
Й"rо.ri заборговЙстi за
постачання електричноi енергii перед дiючим Постачальником, та/або
достроково призупинити
чи розiрвати цей.щоговiр у встановленому ним порядку;
13) iншi права, передбаченi чинним законодавством i
цим.Щоговором.
6.2. Споживач зобов'язуеться:
1) забезпечувати своечасну та повну оплату спожитоi електричЕоi енергii
згiдно з
умовами цього !оговору;
2) укластИ в установЛеномУ порядку договiр споживача про надання
послуг з розподiлу
електричноi енергiт з olepaTopoм системи дпя набуття права на
правомiрнь спъживання
електричноi енергii та фiзичну доставку електричноi енергii'
до межi Ъалlансовоi напежностi
об'екта Споживача;

з

3)

рацiонагrьно використовувати електричну енергiю, обережно поводитися

4)

протягоМ

з

електричними пристроями та використовувати отриману електричну
енергiю виключно для
власного споживання та не допускати несанкцiонованого споживання
електричноi

5

робочиХ днiВ

до початку

енергiТ;

постачання електричноi енергii новим
визначеноI цим .Щоговором, розрахуватися з

;

ю, у своi житловi, виробничi, господарськi
облiку електричноi енергii, заЪоби
тачальника пiсля пред'явлення ними службових
посвiдч_ень для звiряння показiв щодо
фактично спожитоi
"п.*rрr""оi''енергii;
7) вiдшкодовувати Постачальнику збитки, понесенi
ним у зв'язку з невиконанням або
неналежним виконанням Споживачем cBoix зобов'язань перед
Постачалiником, що покладенi
вором;

и

'сяця, що передуе
розрахунковому, надавати
онну пошту Постачальника, що BKtr}aHa п.
у
поживача на сайтi Постачальника, щомiсячну
зЕUIву на постачання електричноi енергii з прогнозними
погодинними обсягами споживання
електричноТ енергii на наступний
розрахунковий перiод - **.пдчрний мiсяц, .u бор*Ъr,
встановпеною У Додатку ]ф3 (щоступного лише, як
форма дп" заповнення онлайн в
кособистому Кабiнетi Споживача) на сайтi www.megawatt.com.ua)
до.Щоговору по площадк€lN'
вимiрювання спожиВачiв групи (а), окремо за кожним об'ектом
Споживача з накладенням КЕП
або електронним пiдписом (далi - ЕП) таlабо заrIву на постачання електричноi
енергii з

прогнозними обсягами споживання елоктричноi енергii на наступний
розрахунковий перiод календарний мiсяць за формою, встановленою .Щодатку JФ4 (!оступrЪ.о пrше, як
у
форЙа для
заповнення онлайн в <особистому Кабiнетi Споживача)) на сайтi www.mеgаwаtt.соm.uа)до
,щоговору по площадкам вимiрювання споживачiв групи кб> окремо за кожним об'ектом
Споживача з накJIаденням КЕП або ЕП.
9) до 1 7 годиН 00 хвилиН Щ,2 (задва днi до дня, протягом якого здiйснюеться постачання
електричноi енергii), надавати Постачальнику шляхом направлення на електронну пошту
Постачальника, що вказана у п. 13.11. Щоговору або через особистий кабiнет ёпо*""а"u,u
СаЙТi ПОСТаЧаЛьника, Змву на постачання електричноi енергii
погодинним обсягом
споживання електричноi енергii на вiдповiдний календарний день за
формою вiдповiдно до
,Щодатку JФ5 (,Щоступного лише, як форма для заповнення онлайн в <особистому Кабiнетi
Споживача> на сайтi Www.megawatt.com.ua) до ,Щоговору по площадкам вимiрювання
споживачiв групи (aD, окремо за кожним об'ектом Споживача, з накладенням КЕП або ЕП.
У випадку, якщо до 17 годин 00 хвилин дня Щ-2 Споживач не надав Постачшlьнику
ЗаявкУ з погодиНним обсяГом спожИванЕЯ електричноi енергii на вiдповiдний кшlендарний
день, то дiйсною вважаеться з€UIвка, що надана Споживачем ПостачЕrпьнику останньою.
У випадку, якщо Споживач не надав Постачальнику у розрахунковому перiодi жодноi
Заявки з погодинним обсягом споживання електричноi енергli ,ru
календарний
"iдпо"iдниЙ
ДеНЬ, ТО ПОСТаЧаННЯ електричноi енергii Споживачу здiйснюеться вiдповiдно
до щомiсячноi
зЕUIви на постачання електричноi енергii з прогнозними погодинними обсягами споживання
електричноi енергii на розрахунковий перiод, що подаеться Постачальнику шляхом
направлеНня на електронНу поштУ Постачатlьника, що вкtвана п. 13.11..Щоговору або через
у
особистий кабiнет Споживача на сайтi Постачальника за формою, встановленоо
у fiодurку М3
до цього Щоговору;
10) виконрати iншi обов'язки, покладенi на Споживача чинним законодавством та/або
цим.Щоговором.

з

7.

Права i обовlязки Постачальника

7.1. Постачальник мае право:
1) отримувати вiд Споживача плату за поставлену електричну енергiю;
2) контролювати правильнiсть оформлення Споживачем платiжних
документiв;

3) iнiцiювати припинення постачання електричноi енергii Споживачу порядку та на
у
умовах, визначених цим .щоговором та чинним законодавством;
4) безперешкодного доступу до розрахункових засобiв вимiрювальноi технiки
_
споживача для перевiрки показiв щодо фактично використаних Споживачем обсягiв
електричноi енергii;
5) проводити разом зi Споживачем звiряння
фактично використаних обсягiв електричноi
енергii з пiдписанням вiдповiдного акта;
6) отримУвати вiдШкодування збиткiв вiд Споживача, що понесенi Постачальником
у
зв'язку з невиконанням або нена.пежним виконанням Споживачем cBoix зобов'язань
перед
Постачальником, вiдповiдно до умов тIъого Щоговору та чинного законодавства,
у тому числi
отримуваТи вiдшкоДуваннЯ збиткiв вiД Споживача за дострокове
розiрвання'Дого"орt у
випадках, не передбачених,Щоговором;
7) iншi права, передбаченi чинним законодавством i цим
Щоговором.
7.2. Постачальник зобов'язуеться:

1) забезпечуватИ належнУ якiстЬ наданнЯ послуг з постачання електричноi енергii
вiдповiдно до вимог чинного законодавства та цього
Щоговору;
2) нараховувати i виставляти рахунки Споживачу за поставлену електричну енергiю
вiдповiднО до вимог та у порядку, передбачених пррЕЕ та
цим.ЩоговороЙ;
3) забезпечити HarIBHicTb рiзних комерчiйних пропозицiй з постачання електричноi
енергii для Споживача;
4) надавати Споживачу iнформацiю про його права та обов'язки,
цiни на електричну
енергiю, порядок оплати за спожиту електричну енергiю, порядок змiни
дiючого Постачальника
та iншу iнформацiю, Що вимагаеться цим ,щоговором та чинним законодавством, а також

.

iнформацiю про ефективне споживання електричноi еноргii. Така iнформачiя
оприлюднюеться

на офiцiйному веб-сайтi Постачальника i безкоr товно надаеться
Спойиъачу на його запит;

5) публiкувати на офiцiйному веб-сайтi (i в засобах MacoBoi iнформацii в передбч".rr*
законодавством випадках) детальну iнформацiю про змiну цiни електричноi
енергii за 20 днiв
до введення iT у дiю;
6) видавати Споживачевi безоплатно платiжнi документи та
форми звернень;

7) прийматИ оплатУ наданих за цим ,Щоговором no"nyi бул"-"*r, способом, що
передбачений цим,Щоговором;
8) проводити оплату послуг з розподiлу електричноi енергii оператору системи, якщо
споживач не обрав спосiб оплати послуги з розподiлу напряму з оператором системи;
9) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживачu, ao*paru.
питань нарахувань за електричну енергiю, i за HarIBHocTi вiдповiдних пiдстав задовольняти
його
вимоги;
10) забезпечувати належну органiзацiю власноi роботи для можливостi передачi та
обробкИ зверненнЯ Споживача з питаЕь, що пов'язанi з виконанням
цього .Щоговору;
11) вiдшкодовувати збитки, понесенi Споживачем

у

випадку невиконання або

неналежнОго виконаНня ПостаЧальником cBoik зобов'язань за цим
.Щоговором;
12) забезпечувати конфiденцiйнiсть даних, отриманих вiд Споживача;

13) забезпечувати для оператора системи фiнансовi гарантii

у

визначеному
законодавством порядку у випадку оплати Споживачем послуги з
розподiлу електричноi енергii
через Постачалlьника;
14) протягом 3 (трьох) днiв вiд дати, коли Постач€шьнику стtlло вiдомо про нездатнiсть
продовжувати постачання епектричноi енергii Споживачу, BiH зобов'язуеться проiнформувати
Споживача про його право:
вибрати iншого електропостачальника та про наслiдки невиконання
цього;
перейти до електропостачаJIьника, на якого в установленому порядку покладенi
спецiальнi обов'язки (постачальник (ocTaнHboi надii>);
на вiдшкодування збиткiв, завданих у зв'язку з неможливiстю подальшого виконання
Постачальником cBoix зобов'язань за цим .Щоговором;
15) викоНуватИ iншi обов'язки, покладенi на Постачальника чинним законодавством
таlабо цим.Щоговором.

8.

Порядок припинення та вiдновлення постачання електричноi енергii

ае право звернутися до оператора системи з вимогою

вача вiд електропостачання
ром.

у

про

випадку порушення Споживачем

8.2. Припинення електропостачання не звiльняе Споживача вiд обов'язку сплатити

заборгованiсть Постачальнику за цим Щоговором.
8.3. ВiДНОВЛеННЯ ПОСТаЧаННя електричноi енергii Споживачу може бути злiйснено
за
умови повного розрttхунку Споживача за спожиту електричну енергiю за цим ,Щоговором та
вiдшкодування витрат Постачальника на припинення та Ъiд"оuлеrr"" .rо"rчrання
електричноi
енергii.

8,4, Якщо за iнiцiативою Споживача необхiдно припинити постачання
електричноi
енергii на об'ект Споживача для проведення
ремонтних робiт, реконструкцii чи ,.*ri"ro.o
переоснащення тощо, Споживач мае звернутися до оператора системи.
9.

ВЦповiдальнiсть CTopiH

9,1. За невиконання або неналежне виконання cBoik зобов'язань за
цим ,Щоговором
стьрони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену цим.щоговором та чинним законодавством.
9,2, Постачальник мае право вимагати вiд Спьживача вiдшкодування збиткiв,
а
Споживач вiдшкодовУе збитки, понесенi ПостачальникоМ' ВиклюЧно
У разi:

порушоння Споживачем cTpoKiB розрахункiв з Постачальником - в
розмiрi, погодженому

Сторонаlrли в цьому Щоговорi;

вiдмови Споживача надати представнику Постачальника
доступ до свого об'€кта, що

завдало Постачальнику збиткiв, - в
розмiрi

9.3. Постачальник вiдшкодовуе Сп
ем у зв'язку з
припиненням постачання електричноi енергii (
на виконаЕня
неправомiрного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених
ПррЕЕ.
9,4, Постачальник не вiдповiдае за буль-якi перебЪi передачi або
у
розподiлi електричноi
енергii, якi стосуються функцiонування, обслуго"уЪu"r, та]Ъво
-що
розвитку системи передачi
та/або системи розподiлу електричноi енергii,
Ьr-".я з вини вiдповйаlrьного on.puropu

системи.
9,5. Порядок документ.UIьного пiдтвердження порушень
умов цього Щоговору, а також
вiдшкодування збиткiв встановлюеться ПРРЕЕ.

10. Порядок

10,1, Споживач мае право

змiни електропостачальника

в будь-який момент часу змiнити постачальника шляхом

укладення нового договору про постачання електричноi енергii з
електропостачапьником,

новим
принаймнi за 21 день до такоi змiни вказавrтти дату або строки, в якi
буде вiдбуватись така змiна (початок дii нового договору про постачання
електри.пrоi енергii).
l0,2. Змiна постачальника електричнсi .r.p.iT здiйснюсться згiдно . ,rор"йr,
встановленим ПРРЕЕ.
10,3, ПостачальниК не несе вiдповiда_гlьностi перед Споживачем та
звiльняеться вiд
зобов'язань перед Споживачем здiйснювати постачання електричноi
енергii, у разi не
пiдтвердження змiни електропостачальника системи
розподiлу (передачi),
внаслiдок подання Споживачем не повно
оi iнформачii Постачальнику та у
разi не виконання Споживачем cBoix обов

11. Порядок розв'язання спорiв

11,1, Спори та розбiжностi, що можуть виникнути iз виконаннi
умов цього,Щоговору
вирiшуються шляхом проведення переговорiЪ.
lL2, разi недосягненнЯ мiЖ Cropona*" згоди шляхом проведення переговорiв
СПОЖИВаЧ Мае ПРаВО ЗВеРНУгися iз змвою про вирiшення
спору оЬ'г..уо"тора чи його
територiального пiдроздiлу та/або до енергетичного омбудсЙна,
цонтрального органу
виконавчоi влади, що забезпечуе формування державноi полirики
сферi
нагляду (контролю) в
у
галузi електроенергетики (або забезпечуе формування та
реалiзуе- державну полiтику в
електроенергетичноМу комплексi), Антимонопольного KoMiTeTy
Украrни.
Врегулювання спорiв Регулятором чи його територiагrьним пiдроздiлом
здiйснюеться
вiдповiдно до затвердженого Регулятором порядку. З"ер"е"ня
Спожи"чrч до Регулятора чи
його територiалlьного пiдроздiлу не позбавл". i, ороrи права
щодо вирiшення спору в судовому
порядку.

У

12.

Форс-мажорнi обставини

12.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове
або повне невиконання
зобов'язань за цим .щоговором, якщо це невиконання е наслiдком
непереборноi сили (форсмажорних обставин).

l2,2, Пiд форс-мажорними обставинами розумiють надзв чайнi та невiдворотнi
обставини, що об'ективно унеможливлюють виконання зобов'язань,
передбачених р[овами

цього.Щоговору.
12.3. Строк виконання зобов'язань за цим
Щоговором вiдкладаеться на строк
мажорних обставин.

лii форс-

12,4. Сторони зобов'язанi негайно повiдомити про
форс-мажорнi обставини та протягом
чотирнадцяти днiв з дня ik виникнення надати пiдтвърджуючi
лофменти щодо ix настання
вiдповiдно до законодавства.
12,5, Виникнення форс-мажорних обставин не е пiдставою
для вiдмови Споживача вiд
сплати Постачальнику за електричну енергiю, яка була надана
до ix виникнення.

13.

Строк дiiЩоговору та iншi умови

13.1. Щей Щоговiр укладаеться Еа строк, зазначений в комерцiйнiй пропозицii,
яку обрав

споживач, та набирае чинностi

з моменту погодження (акцепiування)

Споживачем'заJIви-

пропозицiею штрафнi санкцii чи iншу
фiнансову комп9нсацiю за дострокове припинення
!оговору.
13,3, Постачальник мае право розiрвати цей Щоговiр достроково, повiдомивши
споживача про це за 20 днiв до очiкуваноi датй
розiрвання, у випадках якщо:
1) споживач прострочив оплату за постачання електричноi енергii
згiдно з ,Щоговором, за
умови, що ПостачtUIьник здiйснив попередження Споживачу про можливе
розiрвч""" ц"о"о

Щоговору;

2) споживач iншим чином суттево порушив
умови цього .Щоговору, i не вжив заходiв
щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5
робочих днiв.
l3.4. Щiя цього.Щоговору також припиняеться наступних випадках:
у
анулювання Постачальнику лiцензii на постачання;
банкрутства або припинення господарськоi дiяльностi Постачальником;
у разi змiни власника об'екта Споживача;
у разi змiни електропостачальника.
13,5, У разi якщо об'ект Споживача перебувае
у власностi (користуваннi) кiлькох осiб,
укладаеться один .щоговiр з одним iз спiввласпикiв (користувачiв) за
умови письмовоi згоди
робиться вiдмiтка в цьому,Щоговорi.
iдомити Постачатlьника про змiну буд"i, яка е Додатком Nl до цього.Щоговору.
13,6,1, Постачальник та Споживач погодили,
що Bci правочини (у тому числi пiдписання

договорiв, угод, листiв, повiдомлень) можуть вчинятися ё"ороrчr"-або кожно, Сrоро"оо
окремо з використанням КЕп у особистому кебiнетi Споживача на
сайтi Постачальника. У
випадках визначених ,щоговором, при укладаннi Сторонами передбачених
.щоговором угод,
договорiв, правочинiв, Сторони можуть використовувати ЕП.
lз,6,2, Еп Споживача прирiвнюеться до власноручного пiдпису Споживача. Bci
документи (додатковi угоди до.Щоговору, тощо), що iнiцiююiься/укладЙтьЬя/пiдru.рл*уоr"."
в електронному виглядi i пiдписанi/пiдтвердженi за допомогою Еп Споживача,
вважаються
такими, що пiдписанi власноручним пiдписом Сr оживача. ЕП Споживача
не може бути визнано
недiйсним через те, що BiH не мае статусу електронного
цифрового пiдпису, прирiвняного до
власнорrrного пiдпису чи через його електронну
форму.
Постачальник та Споживач дiйшли з.од", що Споживач пiдписуе
документи Еп

електронну форму, або через те, що ЕП не мае статусу квапiфiкованого
електронного пiдпису.

документи, що здiйсненi в електронному виглядi, е електронними
документами i вважаrоться такими, що укладенi з додержанням письмовоi форми, i не можуть
бути оскарженi через ik електронний вигляд.
Пiдписувач, який здiйснюе накладання ЕП на електронний документ, цим самим
засвiдчус, що ознайомився з yciM текстом документа, повнiстю зрозумiв його змiст, не мае
заперечень до тексту документа i свiдомо застосовував свiй пiдпис у KoHTeKcTi, передбаченому

Bci угоди, iншi

докуI!(ентом (пiдписав, погодив, засвiдчив тощо).

з

вiдшкодування збиткiв, що можуть бути заподiянi
Постачальнику та/або Споживачу у разi використання ЕП, покладаються на Споживача.
l3.6.3. Сторони домовились, що документи, Додатковi угоди до,Щоговору, Акти прийомупередачi електричноi енергii, заявки та угоди тощо, пiдписанi Сторонами в рамках цього
,Щоговору, пiдписуються за допомогою КЕП або ЕП ,Щоговори в особистому кабiнетi
користувача на сайтi Постачальника www.nregawatt.com.ua. в порядку передбаченому

Сторони погодили, що ризики

.Щоговором.

|З.7. Споживач гараЕтуе, шо щодо нього не застосовано жодних економiчних,
торговельних або фiнансових санкцiй, зокрема але не виключно, введених Сполуlеними
Штатами (включаючи санкцii, опублiкованi на сайтi: http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/),
Органiзацiею Об'еднаних

Нацiй

(включаючи санкцii опублiкованi

на

сайтi:
европейським Союзом
http ://www.un. orglsc/suborg/err/sanctions/un-sc-consolidated-list),
(включаючи санкцii опублiкованi
caйTi:http://eeas.europa.euЛreadquarters/headquartershomepage/8442lconsolidated-list-sanctions_en), Канадою (включаючи санкцii опублiкованi на
сайтi: htф:/iwww.international.gc.calsanctions/countries-pays/index.aspx?lang=eng),
Швейцарiею (в
сайтi:
htф://www.seco.admin.cЫseco/enlhome/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/
Сполученим
Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionerr/sanktionen-embargos.html),
Королiвством Великоi Британii та Пiвнiчноi Iрландii (включаючи санкцii опубпiкованi на сайтi:
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets),
Украiною та iншою краiною реестрацii.
13.8. На виконання вимог Закону Украiни <Про захист персонЕrльних даних) (далi Закон), пiдписанням цього ,Щоговору Споживач надае Постача-пьнику свою повну необмежену
TepMiHoM безвiдкличну згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом,
передбаченим Законом, занесення ix в бази персональних даних Постачальника, передачу
таlабо надання доступу TpeTiM особам/розпорядникам без отримання додатковоi згоди
Споживача. Обробка персональних даних здiйснюеться Постачальником з метою належного
виконання умов цього Щоговору. Споживач повiдомлений про його права вiдповiдно до Закону
та про включення його персоншIьних даних у бази персональних даних Постачалlьника.

на

тому

числi

опублiкованi

на

13.9. Постачальник мае статус платника податку на прибуток на загальних умовах,
передбачених Податковим Кодексом УкраiЪи i статус платника податку на додану BapTicTb на
загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом Украiни.
1 3. 1 0.,Щодатки до .Щоговору:
1. Заява-приеднання до договору про постачання електричноi енергii споживачу.
2. Комерцiйна пропозицiя.
,Щоступнi як форми для заповнення онлайн в кОсобистому Кабiнетi Споживача> на сайтi
www.megawatt.com.ua:
3. Форма щомiсячноi заяви на постачання електричноi енергii з прогнозними
погодинними обсягами споживання електричноi енергii на мiсяць поставки для площадок
вимiрювання групи кА> Споживача.
4. Форма зtцви по прогнозним обсягtlп{ споживання електричноi енергii на мiсяць
поставки для площадок вимiрювання групи кБ> Споживача.
6. Форма зЕuIви на постачання електричноi енергii на каrrендарний день з погодинними
обсягами споживання електричноi енергii на день поставки.

14.

Реквiзити постачальника
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